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Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Prule 27,
1000 Ljubljana, izdaja na podlagi prvega odstavka 18. in 32. člena Zakona o inšpekcijskem
nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07-ZIN-UPB1 in 40/14) ter 50. in 54. člena Zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 3/07 ZVPoz – UPB1, 9/11 in 83/12) po uradni dolžnosti v zadevi
varstva pred požarom A.B. (v nadaljevanju zavezanec) naslednjo

O D L O Č B O

1. A.B. (v nadaljevanju: zavezanec) mora odpraviti naslednje pomanjkljivosti s področja
varstva pred požarom:
-

izdelati oceno požarne ogroženosti v skladu s predpisi;
v Požarnem redu določiti izvajalca požarne straže ter določiti, kdo zagotovi požarno
stražo;
v Požarnem redu določiti ustrezno število odgovornih oseb za gašenje začetnih
požarov in evakuacijo ter jih usposobiti v skladu s predpisi;
pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju za vgrajen sistem aktivne požarne zaščite
varnostne razsvetljave.

2. Rok za odpravo pomanjkljivosti je 31. 5. 2015.
3. O odpravi pomanjkljivosti mora zavezanec takoj po pretečenem roku za odpravo
pomanjkljivosti pisno obvestiti Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, Izpostava Ljubljana, Prule 27, 1000 Ljubljana.
4. Pritožba zoper to odločbo ne zadrži njene izvršitve.

Obrazložitev
Dne 6.11.2014 je bil opravljen redni inšpekcijski nadzor pri zavezancu. Pri nadzoru je bilo
ugotovljeno, da zavezanec ni imel izdelane ocene požarne ogroženosti v skladu s predpisi; da v
Požarnem redu ni določil izvajalca požarne straže ter kdo zagotovi požarno stražo; da v Požarnem
redu ni določil ustrezno število odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in evakuacijo ter jih ni
usposobil v skladu s predpisi in ni pridobil potrdila o brezhibnem delovanju za vgrajen sistem
aktivne požarne zaščite varnostne razsvetljave.
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Zavezanec je na nadzoru predložil Požarni red, v sklopu katerega je bila v točki 10 opredeljena
tudi ocena požarne ogroženosti in sicer 2 (majhna). Iz navedenega podatka pa ni bilo mogoče
ugotoviti, ali je ocena izdelana v skladu s Pravilnikom o metodologiji za ugotavljanje ocene
požarne ogroženosti (Uradni list RS št. 70/96), ki v 4. členu določa vsebino ocene. V tretjem
odstavku navedenega člena je namreč določeno, da sta osnova za pripravo ocene odločitveni
diagram s tabelami v prilogi 1 in preglednica v prilogi 2, ki sta sestavni del tega pravilnika. Iz
podatka o oceni ogroženosti v Požarnem redu podjetja pa le tega ni bilo mogoče razbrati, saj je
bila ocena zapisana in opredeljena v obliki enega stavka. Navedeno tako ni v skladu s četrtim
odstavkom 28. člena ZVPoz, ki določa, da minister določi metodologijo in kriterije za
ugotavljanje požarnega tveganja, požarne varnosti in ogroženosti, saj zavezanec pri izdelavi
ocene ni upošteval oziroma uporabil predpisano metodologijo in kriterije za ugotavljanje ocene.
Zavezanec mora izdelati oceno v skladu z navedenim predpisom ter jo priložiti k Požarnemu
redu tako, da bo vidna vsebina in razviden način ugotavljanja ocene ogroženosti, kot je
določeno v prvi alineji 1. točke izreka te odločbe.
Zavezanec v požarnem redu ni natančno določil, kdo izvaja požarno stražo. V deveti alineji
četrtega odstavka točke 4.1. NALOGE ODGOVORNIH OSEB je zavezanec določil, da odgovorna
oseba za gašenje začetnih požarov poskrbi za izvedbo predhodnih preventivnih ukrepov v primeru,
ko se v objektu izvajajo požarno nevarna dela – zunanji izvajalci (dogovor, požarna straža). Ni pa
navedeno, kdo je odgovorna oseba za gašenje začetnih požarov in s tem tudi ne, kdo sploh lahko
izvaja in kdo zagotovi požarno stražo (zunanji izvajalec vročih del ali zavezanec). Požarna straža
je opredeljena, vendar ni jasno določeno, kdo jo izvaja. Opravljanje požarne straže določa 37. člen
ZVPoz, kjer je v drugem odstavku navedeno, da požarno stražo lahko opravljajo le gasilci v skladu
z zakonom, ki ureja gasilstvo, v primerih iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka pa tudi za gašenje
usposobljene osebe, če ne gre za opravljanje del v objektih z najmanj srednjo do povečano
požarno ogroženostjo ali v objektih, v katerih se zbira več kot 100 ljudi. Zavezanec mora v
požarnem redu določiti izvajalca požarne straže ter kdo zagotovi požarno stražo, kot je določeno v
drugi alineji 1. točke izreka te odločbe.
Zavezanec, ki je hkrati tudi delodajalec, je za začetno gašenje določil eno osebo, vendar tega ni
opredelil v požarnem redu zavoda. Delodajalec tako ni v celoti izpolnil 1. točke prvega odstavka 35.
člena ZVPOZ, ki določa, da mora požarni red vsebovati organizacijo varstva pred požarom, kamor spada
tudi določitev ustreznega števila odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in evakuacije in prvega
odstavka 4. člena Pravilnika o požarnem redu, ki določa da mora delodajalec, pri katerem v
izmeni opravlja delo do 300 delavcev, za vsako izmeno in za vsako lokacijo, kjer opravlja
dejavnost, v požarnem redu izmed zaposlenih določiti osebo, odgovorno za gašenje začetnih
požarov in izvajanje evakuacije, drugi odstavek istega člena pa določa, da mora delodajalec, ki
mora v skladu s tem pravilnikom izdelati poleg požarnega reda tudi požarni načrt in načrt
evakuacije, v požarnem redu izmed zaposlenih v vsaki izmeni določiti osebo, odgovorno za
gašenje začetnih požarov in izvajanja načrta evakuacije, ne glede na število delavcev iz
prejšnjega odstavka. Delodajalec mora na vsakih 200 ljudi v objektu določiti izmed zaposlenih v
vsakih izmeni še po eno osebo, odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje načrta
evakuacije. Delodajalec izvaja dejavnost v eni izmeni. Zavezanec mora v požarnem redu
določiti ustrezno število odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje načrta
evakuacije ter jih usposobiti v skladu s predpisi, kot je določeno v tretji alineji 1. točke izreka te
odločbe.
Zavezanec na nadzoru ni imel potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne
požarne zaščite (v nadaljevanju APZ) za varnostno razsvetljavo, kar ni v skladu z 41. členom
ZVPoz, ki v prvem odstavku določa, da mora lastnik ali uporabnik stanovanjskih, poslovnih ter
industrijskih objektov pred pričetkom uporabe vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite pridobiti
potrdilo o brezhibnem delovanju sistema in prav tako ni v skladu s četrtim odstavkom 35. člena
ZVPoz, ki določa, da mora biti v poslovnih, stanovanjskih in industrijskih objektih za primer požara

pripravljena oprema, naprave in druga sredstva za varstvo pred požarom, ki jih je treba vzdrževati v
skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca ter s 3. členom Pravilnika o pregledovanju in
preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, ki določa, da je zavezanec za potrdilo
investitor, lastnik, uporabnik ali upravljalec poslovnih, stanovanjskih in industrijskih objektov, v
katerih mora biti skladno s predpisi o graditvi objektov, vgrajen en ali več sistemov aktivne požarne
zaščite in za katere mora v skladu s tem pravilnikom pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju.
Zavezanec pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju za vgrajen sistem aktivne požarne zaščite
varnostne razsvetljave, kot je določeno v četrti alineji 1. točke izreka te odločbe.

Rok za odpravo vseh pomanjkljivosti je 31.5.2015.
V skladu z določili 29. člena ZIN mora zavezanec takoj po preteku rokov obvestiti Inšpektorat
RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostavo Ljubljana, Prule 27, 1000
Ljubljana o odpravi pomanjkljivosti.
V skladu z določili 30. člena ZIN pritožba na odločbo ne zadrži njene izvršitve.
Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je v skladu z določili 22. člena Zakona o upravnih taksah
(Ur.l. RS, št. 106/10-UPB 5) oproščena plačila takse.
Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dopustna pritožba v roku 15 dni po prejemu te
odločbe ministru za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana. Pritožba se vloži ali da ustno na
zapisnik neposredno pri organu, ki je odločbo izdal.
Za pritožbo je potrebno plačati upravno takso v višini 18,12 EUR na transakcijski račun IBAN: SI56
01100-8450051146, referenca: SI11 19135-7111002-00002012. V obrazcu UPN izpolnite polja:
Koda namena: GOVT; Namen/rok plačila: Plačilo upravne takse; BIC banke prejemnika:
BSLJSI2X; Ime in naslov prejemnika: MORS, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana. Dokazilo o plačilu upravne takse je potrebno
dostaviti na Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava
Ljubljana, Prule 27, 1000 Ljubljana.
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